
    
    
    

فَاَض {{{{: قال تعا  ،من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة    ))))������������    ((((    موضوع هذه ا�لقة تفس� اآليةموضوع هذه ا�لقة تفس� اآليةموضوع هذه ا�لقة تفس� اآليةموضوع هذه ا�لقة تفس� اآلية
َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
فَاَض ُعم3 أ

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
فَاَض ُعم3 أ

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
فَاَض ُعم3 أ

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
ُعم3 أ

 }}}}ا?3اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا3 إِن3 اهللا3 َلُفوٌر ر3ِحيمٌ ا?3اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا3 إِن3 اهللا3 َلُفوٌر ر3ِحيمٌ ا?3اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا3 إِن3 اهللا3 َلُفوٌر ر3ِحيمٌ ا?3اُس َواْستَْغِفُرواْ اهللا3 إِن3 اهللا3 َلُفوٌر ر3ِحيمٌ 
ن األعظم قال بل هو الرC ،سبق ا�ديث I ا�لقة السابقة الوقوف بعرفة وأنه رCن من أرBن ا�ج

ْن َعَرفَاٍت فففف{{{{: قال تبارك وتعا  )ا�ج عرفةا�ج عرفةا�ج عرفةا�ج عرفة(: عليه الصالة والسالم Wفَْضتُم م
َ
ْن َعَرفَاٍت إَِذا أ Wفَْضتُم م
َ
ْن َعَرفَاٍت إَِذا أ Wفَْضتُم م
َ
ْن َعَرفَاٍت إَِذا أ Wفَْضتُم م
َ
أيضاً عن  ثتدZو }}}}إَِذا أ

فَاْذُكُرواْ اهللا3 ِعنَد فَاْذُكُرواْ اهللا3 ِعنَد فَاْذُكُرواْ اهللا3 ِعنَد فَاْذُكُرواْ اهللا3 ِعنَد {{{{: قال تبارك وتعا  ،وتسf gعاً  ،واجب من واجبات ا�ج أال وهو اbبيت بمزدلفة
ََرامِ 
ْ
ََرامِ الَْمْشَعِر ا�
ْ
ََرامِ الَْمْشَعِر ا�
ْ
ََرامِ الَْمْشَعِر ا�
ْ
وما يvتب أو ما يمكن أن يؤخذ من  ،صq اهللا عليه وسلم فيها وبينت هدي ا?l }}}}الَْمْشَعِر ا�

|أخذوا عz |أخذوا عz |أخذوا عz |أخذوا عz (ومن سنة ا?l صq اهللا عليه وسلم اyي xن يقول  األحwم من اآلية هنا
 .)مناسككممناسككممناسككممناسككم
فَاَض ا?3اُس {{{{    اهللا تبارك وتعا     قوليهذه اآلية 

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاَض ا?3اُس ُعم3 أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاَض ا?3اُس ُعم3 أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاَض ا?3اُس ُعم3 أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
xنت قريش وهم ا�ُْمس �م  }}}}ُعم3 أ

أما غ�هم من العرب  ،ثيابهمI مثًال أنهم xنوا يطوفون  ،�دات ينفردون بها عن غ�هم من العرب
و�نما من xن يعرف � شخصا من ا�مس من قريش أعطاه ثوبه فطاف  ،ثيابهمI فwنوا ال يطوفون 

وهم (منه ا�مس  اbهم أنه ال يطوف بثيابه البد أن يأخذ ،يعz إما أن يشvي منه أو أعطاه هدية به،
هذا ال  ،يطوف عريانا با�يت ،أما اyي ما عنده دراهم وال يعرف أحدا يعطيه ،أهل ا�يت) قريش

ومن ذلك أيضاً ما ذكرته �ئشة  ،� العرب ومن ضال�م وجاهليتهم واستعالئهمشك من تعنتهم 
 ،عشية عرفة باbزدلفةxنت قريش ومن يدين بدينها وهم ا�مس يقفون  :ر� اهللا عنها أنها قالت

Bن بقية العرب و -أي أهل ا�يت-) �ن قطن ا�يت (ويقولون  -xنوا ال �رجون عن حدود ا�رم-
  ).وا?اس يقفون بعرفات ف�لت هذه اآلية

أما قريش xنت ال �رج خارج  ،ا?اس xنوا يذهبون إ  عرفة شعائر xنت معروفة عند العرب
 ،فينتظرون ا?اس ح� يرجعوا من عرفات وهم ال �رجون ،يت ال �رجويقولون �ن آل ا� ،ا�رم

وقفت هاهنا وعرفة وقفت هاهنا وعرفة وقفت هاهنا وعرفة وقفت هاهنا وعرفة (صq اهللا عليه وسلم وقف بعرفة وقال  ا?lوهذا ال شك من ا�هل والضالل، 
ذكر أنهم ذكر أنهم ذكر أنهم ذكر أنهم """" الزجاج ر ه اهللالزجاج ر ه اهللالزجاج ر ه اهللالزجاج ر ه اهللا، والوقوف بعرفة رCن من أرBن ا�جوالوقوف بعرفة رCن من أرBن ا�جوالوقوف بعرفة رCن من أرBن ا�جوالوقوف بعرفة رCن من أرBن ا�ج) �ها موقف وارفعوا عن بطن عرنة�ها موقف وارفعوا عن بطن عرنة�ها موقف وارفعوا عن بطن عرنة�ها موقف وارفعوا عن بطن عرنة

، لكن هذا وا�ماسة الشدة I ¤ £ءوا�ماسة الشدة I ¤ £ءوا�ماسة الشدة I ¤ £ءوا�ماسة الشدة I ¤ £ء    ،،،،أي تشددوا I دينهمأي تشددوا I دينهمأي تشددوا I دينهمأي تشددوا I دينهم    ،،،،هم Zمسوا I دينهمهم Zمسوا I دينهمهم Zمسوا I دينهمهم Zمسوا I دينهممس ألنمس ألنمس ألنمس ألنا�ُ ا�ُ ا�ُ ا�ُ سموا سموا سموا سموا 
لك bا خرج صq اهللا عليه وسلم بعض ا?اس yو ،من ضال�م وجهلهم xنوا ال �رجون إ  عرفات

يقولون هل سيخرج أم ال  �رج؟ وبالفعل خرج صq اهللا عليه وسلم وتعدى حدود ا�رم وذهب 
ووقف بها وقد بينا هدي ا?l عليه الصالة والسالم I  ،ة معروفة أنها من ا�لإ  عرفة وعرف

  .)ا�لقة السابقة(

 ))))©¨©¨©¨©¨((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 



فَاَض ا?3اُس {{{{قو� تبارك وتعا  
َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاَض ا?3اُس ُعم3 أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاَض ا?3اُس ُعم3 أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاَض ا?3اُس ُعم3 أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
  :أربعة أقوالأربعة أقوالأربعة أقوالأربعة أقوالأختلف I اbراد با?اس �  }}}} ُعم3 أ

وهو قول وهو قول وهو قول وهو قول عليه حديث �ئشة السابق ويدل  ،أنهم fيع العرب غ� ا�مس وهم قريشأنهم fيع العرب غ� ا�مس وهم قريشأنهم fيع العرب غ� ا�مس وهم قريشأنهم fيع العرب غ� ا�مس وهم قريش: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
  .، إذن أفيضوا من حيث أفاض ا?اس العرب �هم عدا قريشو قتادةو قتادةو قتادةو قتادة    عروة و»اهدعروة و»اهدعروة و»اهدعروة و»اهد

يعz  قا� الضحاك بن مزاحمقا� الضحاك بن مزاحمقا� الضحاك بن مزاحمقا� الضحاك بن مزاحم ،،،،ن اbراد با?اس هنا إبراهيم ا®ليل عليه السالمن اbراد با?اس هنا إبراهيم ا®ليل عليه السالمن اbراد با?اس هنا إبراهيم ا®ليل عليه السالمن اbراد با?اس هنا إبراهيم ا®ليل عليه السالمأأأأ: القول اا¬القول اا¬القول اا¬القول اا¬    •
 .أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم ا®ليل عليه السالم

 .يعz أفيضوا من حيث أفاض آدم واهللا أعلم ،أنه أفاض ن اbراد با?اس آدمن اbراد با?اس آدمن اbراد با?اس آدمن اbراد با?اس آدمإإإإ: القول االثالقول االثالقول االثالقول االث    •
� ¤ حال، أفيضوا من � ¤ حال، أفيضوا من � ¤ حال، أفيضوا من � ¤ حال، أفيضوا من ، إن اbراد با?اس أهل ا°من أنهم xنوا يفيضون من عرفاتإن اbراد با?اس أهل ا°من أنهم xنوا يفيضون من عرفاتإن اbراد با?اس أهل ا°من أنهم xنوا يفيضون من عرفاتإن اbراد با?اس أهل ا°من أنهم xنوا يفيضون من عرفات: القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع    •

أي ادفعوا وارجعوا من عرفة، من حيث أفاض : ، أفيضواماعدا قريشماعدا قريشماعدا قريشماعدا قريش) ) ) ) العربالعربالعربالعرب((((حيث أفاض ا?اس حيث أفاض ا?اس حيث أفاض ا?اس حيث أفاض ا?اس 
وبال شك يدخل من ضمن من أفاض إبراهيم  ،فروا اهللا إن اهللا غفور رحيم، هذا قولا?اس، واستغ

من اbخاطب I قو� من اbخاطب I قو� من اbخاطب I قو� من اbخاطب I قو�     عليه السالم إذا ثبت هذا، وأيضا من xنوا �رجون عدا قريش ا�ُمس،
ِفيُضواْ {{{{
َ
ِفيُضواْ أ
َ
ِفيُضواْ أ
َ
ِفيُضواْ أ
َ
     ::::قـول²قـول²قـول²قـول²اختلف I اbخاطبI ² ذلك �  بهذا األمر؟بهذا األمر؟بهذا األمر؟بهذا األمر؟} } } } أ
من ذلك  م xنوا �رجون إ  حدود مزدلفة وال �رجون أك´ألنه ،،،،أنه خطاب لقريشأنه خطاب لقريشأنه خطاب لقريشأنه خطاب لقريش: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
  ....وهو قول ا�مهوروهو قول ا�مهوروهو قول ا�مهوروهو قول ا�مهور ،
ويدخل I ذلك ويدخل I ذلك ويدخل I ذلك ويدخل I ذلك     ،،،،الراجح هو القول اا¬ �ميع اbسلم²الراجح هو القول اا¬ �ميع اbسلم²الراجح هو القول اا¬ �ميع اbسلم²الراجح هو القول اا¬ �ميع اbسلم² أنه خطاب �ميع اbسلم²،أنه خطاب �ميع اbسلم²،أنه خطاب �ميع اbسلم²،أنه خطاب �ميع اbسلم²،: القول اا¬القول اا¬القول اا¬القول اا¬    •

هللا ما دام اإلنسان دخل I دين  �مد بعضهم قد يقول هل أخرج أم ال أخرج؟ فا ،من xن قرشياً من xن قرشياً من xن قرشياً من xن قرشياً 
ووقف بها إ  أن غربت  ،سالم فإنه يل¹م بهدي ا?l صq اهللا عليه وسلم اyي خرج إ  عرفةاإل

 .ثم دفع إ  م« كما سبق بيانه ،وبات بها إ  الفجر ،ثم دفع من عرفة إ  مزدلفة ،الشمس
فَاَض ا?3اُس {{{{قو� تعا  

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
فَاَض ا?3اُس ُعم3 أ

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
فَاَض ا?3اُس ُعم3 أ

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
فَاَض ا?3اُس ُعم3 أ

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
رفة إ  مزدلفة؟ أو رفة إ  مزدلفة؟ أو رفة إ  مزدلفة؟ أو رفة إ  مزدلفة؟ أو هل اbقصود هنا اإلفاضة من عهل اbقصود هنا اإلفاضة من عهل اbقصود هنا اإلفاضة من عهل اbقصود هنا اإلفاضة من ع }}}}ُعم3 أ

اbعروف بأن مراحل ا�ج مناسك وشعائر يتنقل بها : : : : ))))هنا خالفهنا خالفهنا خالفهنا خالف(((( اإلفاضة من مزدلفة إ  م«؟اإلفاضة من مزدلفة إ  م«؟اإلفاضة من مزدلفة إ  م«؟اإلفاضة من مزدلفة إ  م«؟
 .الشخص من مwن إ  مwن

اللفظ ¿ اإلفاضة من مزدلفة إ  م« صبيحة يوم اللفظ ¿ اإلفاضة من مزدلفة إ  م« صبيحة يوم اللفظ ¿ اإلفاضة من مزدلفة إ  م« صبيحة يوم اللفظ ¿ اإلفاضة من مزدلفة إ  م« صبيحة يوم     اإلفاضة هنا � ما يقتضيه ظاهراإلفاضة هنا � ما يقتضيه ظاهراإلفاضة هنا � ما يقتضيه ظاهراإلفاضة هنا � ما يقتضيه ظاهر: : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
ْن َعَرفَاٍت فَإِ فَإِ فَإِ فَإِ {{{{هكذا الvتيب اآلية األوÁ  ،ا?حرا?حرا?حرا?حر Wفَْضتُم م

َ
ْن َعَرفَاٍت َذا أ Wفَْضتُم م
َ
ْن َعَرفَاٍت َذا أ Wفَْضتُم م
َ
ْن َعَرفَاٍت َذا أ Wفَْضتُم م
َ
ِفيُضواْ {{{{، وهنا }}}}َذا أ

َ
ْ ُعم3 أ ِفيُضوا
َ
ْ ُعم3 أ ِفيُضوا
َ
ْ ُعم3 أ ِفيُضوا
َ
عندنا عندنا عندنا عندنا ، يعz }}}}ُعم3 أ

ْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُرواْ اهللا3 ِعنَد الَْمْشَعِر {{{{ اإلفاضة األوÁ من عرفات إ  مزدلفة،اإلفاضة األوÁ من عرفات إ  مزدلفة،اإلفاضة األوÁ من عرفات إ  مزدلفة،اإلفاضة األوÁ من عرفات إ  مزدلفة، إفاضتان،إفاضتان،إفاضتان،إفاضتان، Wفَْضتُم م
َ
ْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُرواْ اهللا3 ِعنَد الَْمْشَعِر فَإَِذا أ Wفَْضتُم م
َ
ْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُرواْ اهللا3 ِعنَد الَْمْشَعِر فَإَِذا أ Wفَْضتُم م
َ
ْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُرواْ اهللا3 ِعنَد الَْمْشَعِر فَإَِذا أ Wفَْضتُم م
َ
فَإَِذا أ

ََرامِ 
ْ
ََرامِ ا�
ْ
ََرامِ ا�
ْ
ََرامِ ا�
ْ
فَا{{{{، وهنا اإلفاضة اانية، }}}}ا�

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُعم3 أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُعم3 أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاُعم3 أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
 ،««««يعz اإلفاضة من مزدلفة إ  ميعz اإلفاضة من مزدلفة إ  ميعz اإلفاضة من مزدلفة إ  ميعz اإلفاضة من مزدلفة إ  م }}}}َض ا?3اُس َض ا?3اُس َض ا?3اُس َض ا?3اُس ُعم3 أ

أن اbقصود باإلفاضة هنا، ظاهر اللفظ أن اإلفاضة من مزدلفة إ  م« صبيحة يوم : القول األولالقول األولالقول األولالقول األولهذا 
    .اانية ا?حر، هذه اإلفاضة

يذهب كث� من اbفÂين إ  أن  � أن اإلفاضة من عرفات،� أن اإلفاضة من عرفات،� أن اإلفاضة من عرفات،� أن اإلفاضة من عرفات،: fهور اbفÂينfهور اbفÂينfهور اbفÂينfهور اbفÂين: : : : القول اا¬القول اا¬القول اا¬القول اا¬    •
عندنا اآلن إفاضت² وÃها من عرفة  ؟ة اانية ¿ اإلفاضة من عرفات، طيب كيف توجه اآليةاإلفاض

ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُرواْ اهللا3 ِعنَد {{{{: يقالكيف  ،وظاهر الÅم ال يقتÄ ذلك؟ إ  مزدلفة Wفَْضتُم م
َ
ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُرواْ اهللا3 ِعنَد فَإَِذا أ Wفَْضتُم م
َ
ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُرواْ اهللا3 ِعنَد فَإَِذا أ Wفَْضتُم م
َ
ْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُرواْ اهللا3 ِعنَد فَإَِذا أ Wفَْضتُم م
َ
فَإَِذا أ



ََرامِ 
ْ
ََرامِ الَْمْشَعِر ا�
ْ
ََرامِ الَْمْشَعِر ا�
ْ
ََرامِ الَْمْشَعِر ا�
ْ
 ظاهر اللفظ ال يستقيم مع قول ا�مهور، ا�قيقة " ثم أفيضوا من عرفات"ثم أيضاً  }}}}الَْمْشَعِر ا�

 .هنا ا|وجيه أن I اآلية تقديم وتأخ�هنا ا|وجيه أن I اآلية تقديم وتأخ�هنا ا|وجيه أن I اآلية تقديم وتأخ�هنا ا|وجيه أن I اآلية تقديم وتأخ�كيف يوجه؟كيف يوجه؟كيف يوجه؟كيف يوجه؟فففف
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند  ،ثم أفيضوا من حيث أفاض ا?اس" ا|قدير ما هو ا|قدير؟ما هو ا|قدير؟ما هو ا|قدير؟ما هو ا|قدير؟ 

 ا�ملة I اآلية مقدمة � ���فكأن هذه ا�ملة I اآلية  يعI z اآلية تقديم وتأخ�، "اbشعر ا�رام
��Æ ،فَاَض ا?3اُس عُ عُ عُ عُ {{{{يكون ا|قدير ف

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاَض ا?3اُس م3 أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاَض ا?3اُس م3 أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
فَاَض ا?3اُس م3 أ

َ
ِفيُضواْ ِمْن َحيُْث أ

َ
يعz من عرفات إ  مزدلفة هذا بناء �  }}}}م3 أ

أفيضوا من حيث أفاض ا?اس، فإذا أفضتم من ف قول �ئشة أن ا�مس ما xنوا �رجوا إ  عرفة،
ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا3 ِعنَد الَْمْشَعِر افَاْذُكُرواْ اهللا3 ِعنَد الَْمْشَعِر افَاْذُكُرواْ اهللا3 ِعنَد الَْمْشَعِر افَاْذُكُرواْ اهللا3 ِعنَد الَْمْشَعِر ا{{{{    عرفات

ْ
ََرامِ �
ْ
ََرامِ �
ْ
ََرامِ �
ْ
يعz أنتم اآلن أفضتم من حيث أفاض ا?اس، طيب إذا  }}}}�

ََرامِ {{{{أفضتم 
ْ
ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا3 ِعنَد الَْمْشَعِر ا�
ْ
ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا3 ِعنَد الَْمْشَعِر ا�
ْ
ََرامِ فَاْذُكُرواْ اهللا3 ِعنَد الَْمْشَعِر ا�
ْ
 .اآلية، � ¤ حال هما قوالن I }}}}فَاْذُكُرواْ اهللا3 ِعنَد الَْمْشَعِر ا�

ْ اهللا3 إِن3 اهللا3 َلُفوٌر ر3ِحيمٌ {{{{ فَاَض ا?3اُس َواْستَْغِفُروا
َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
ْ اهللا3 إِن3 اهللا3 َلُفوٌر ر3ِحيمٌ ُعم3 أ فَاَض ا?3اُس َواْستَْغِفُروا

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
ْ اهللا3 إِن3 اهللا3 َلُفوٌر ر3ِحيمٌ ُعم3 أ فَاَض ا?3اُس َواْستَْغِفُروا

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
ْ اهللا3 إِن3 اهللا3 َلُفوٌر ر3ِحيمٌ ُعم3 أ فَاَض ا?3اُس َواْستَْغِفُروا

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
ا ا ا ا مممم    ::::قة قد يقول قائلقة قد يقول قائلقة قد يقول قائلقة قد يقول قائلا�قيا�قيا�قيا�قي }}}}    ُعم3 أ

     مناسبة ذكر االستغفار؟مناسبة ذكر االستغفار؟مناسبة ذكر االستغفار؟مناسبة ذكر االستغفار؟
هل هو  ،مناسك فاضلة ثم يؤمر أن يستغفر اهللا جل وعال ،ويعمل أعمال عظيمة ،اإلنسان اآلن حاج

    ::::جوابانجوابانجوابانجوابانفقيل I هذا  ،هو اآلن I طاعة! هل زل I £ء ؟! وقع I ذنب؟
قد ال يطبق السنة �  ،،،،نعم قد يقع من اإلنسان تقص� ولو xن I مناسك ا�جنعم قد يقع من اإلنسان تقص� ولو xن I مناسك ا�جنعم قد يقع من اإلنسان تقص� ولو xن I مناسك ا�جنعم قد يقع من اإلنسان تقص� ولو xن I مناسك ا�ج: : : : ا|وجيه األولا|وجيه األولا|وجيه األولا|وجيه األول �

 فال"كما قد جاء I اآلية الË قبل  ،قد يقع I فسوق ،قد يقع I معصية ،قد ينقصه اإلخالص ،ا|مام
 ،وخ� ا®طائ² ا|وابون ،فهو يستغفر اهللا وÃنا خطاء ،قد يكون وقع I معاÌ" رفث وال فسوق

  .ا|وجيه األول هذا
 ،،،،أنه هكذا جرت العادة I الكتاب والسنة أنه �تم الفرائض بذكر اهللا واالستغفارأنه هكذا جرت العادة I الكتاب والسنة أنه �تم الفرائض بذكر اهللا واالستغفارأنه هكذا جرت العادة I الكتاب والسنة أنه �تم الفرائض بذكر اهللا واالستغفارأنه هكذا جرت العادة I الكتاب والسنة أنه �تم الفرائض بذكر اهللا واالستغفار: : : : ا|وجيه اا¬ا|وجيه اا¬ا|وجيه اا¬ا|وجيه اا¬ �

َالةَ فَاْذُكُروا اهللا3َ ِقيَاًما َوُقُعوًدا َوَ�َ ُجنُوبُِكمْ {فمثال عندنا الصالة  َالةَ فَاْذُكُروا اهللا3َ ِقيَاًما َوُقُعوًدا َوَ�َ ُجنُوبُِكمْ فَإَِذا قََضيْتُُم الص3 َالةَ فَاْذُكُروا اهللا3َ ِقيَاًما َوُقُعوًدا َوَ�َ ُجنُوبُِكمْ فَإَِذا قََضيْتُُم الص3 َالةَ فَاْذُكُروا اهللا3َ ِقيَاًما َوُقُعوًدا َوَ�َ ُجنُوبُِكمْ فَإَِذا قََضيْتُُم الص3 هنا أمرنا بذكر  }    فَإَِذا قََضيْتُُم الص3
اÎ أنت اÎ أنت اÎ أنت اÎ أنت     ،،،،أستغفر اهللا ثالثاً أستغفر اهللا ثالثاً أستغفر اهللا ثالثاً أستغفر اهللا ثالثاً  (: ه ا?l صq اهللا عليه وسلم xن إذا سلم قالوجاءت السنة أن ،اهللا

 ،االستغفاربفدل هذا � أن الفريضة �تم  ،)السالم ومنك السالم تبارCت يا ذا ا�الل واإلكرامالسالم ومنك السالم تبارCت يا ذا ا�الل واإلكرامالسالم ومنك السالم تبارCت يا ذا ا�الل واإلكرامالسالم ومنك السالم تبارCت يا ذا ا�الل واإلكرام
ةَ َوِ|ُكَ {{{{: الصيام اهللا جال وعال bا ذكر أحwم الصيام قالI أيضاً  ةَ َوِ|ُكَ َوِ|ُْكِملُوا الِْعد3 ةَ َوِ|ُكَ َوِ|ُْكِملُوا الِْعد3 ةَ َوِ|ُكَ َوِ|ُْكِملُوا الِْعد3 وا اهللا3َ َ�َ َما َوِ|ُْكِملُوا الِْعد3 ُ WÏ وا اهللا3َ َ�َ َما ُ WÏ وا اهللا3َ َ�َ َما ُ WÏ وا اهللا3َ َ�َ َما ُ WÏ

yلك من السنة أنه إذا أعلن العيد يبدأ الصائم °لة العيد وصبيحة }  َهَداُكْم َولََعل3ُكْم تَْشُكُرونَ َهَداُكْم َولََعل3ُكْم تَْشُكُرونَ َهَداُكْم َولََعل3ُكْم تَْشُكُرونَ َهَداُكْم َولََعل3ُكْم تَْشُكُرونَ 
ا أيضاً I ا�ج أنت مأمور نوجاء ذلك I روايات وصيغ I السنة مثبتة، وه ،العيد با|كب�

واإلنسان ال يدÓ ?فسه القبول وهو معرض  ،هكذا ¤ فريضة يعقبها االستغفار ،باالستغفار
 ،فا®طأ والزلل كث�" استغفارنا Õتاج إ  استغفار: "بل قال بعض السلف  ،للتفريط وللغفلة

وجاء اآلن وترك  ،واbؤمن مطالب بأن Õسن الظن باهللا عز وجل ،وا|وفيق بيد اهللا سبحانه وتعا 
 .وجاء يبت× وجه اهللا عز وجل ،واألحباب اÖار واألهل وترك الزوجة واألوالد واbال

ذكر أن رجل جاء إ  أØ حازم  ا�افظ بن رجب ر ه اهللا I لطائف اbعارفا�افظ بن رجب ر ه اهللا I لطائف اbعارفا�افظ بن رجب ر ه اهللا I لطائف اbعارفا�افظ بن رجب ر ه اهللا I لطائف اbعارفأن أن أن أن وأذكر I هذا اbقام وأذكر I هذا اbقام وأذكر I هذا اbقام وأذكر I هذا اbقام 
موقف عرفة موقف -يا أبا حازم من أشÙ أهل هذا اbوقف؟  :فقال ،سلمة بن دينار ر ه اهللا تعا 



فقال يا أبا حازم من  -انظروا إ  عبادي أتوÚ شعثاً غÏاً  :ليقو ،يبا¿ اهللا فيه أهل السماء ،عظيم
من ظن أن اهللا ال يغفر : "قال -السالمة والعافية    نسأل اهللا- أشÙ أهل هذا اbوقف I يوم عرفة؟

وأن اهللا لن يتجاوز  ،اyي يظن أن اهللا ال يغفر �م    أعوذ باهللا هذا ظن السوء "ألهل هذا اbوقف
 ،حاشا وÛ وال واهللا ،  � اهللا وال نلزمهأ�ن ال نوجب � اهللا وال نت ،ءهذا ظن السو ،عنهم

لكن ينب× للمسلم خاصة أن ا�اج  ،� اbنة I األوÁ وÜ اآلخرة ،الفضل من اهللا أوًال وأخ�ا
ومن إحسان الظن I اهللا عز وجل أن تبادر باألعمال  ،Õسن الظن باهللا عز وجل تبارك وتعا 

ْ ِمْن {{{{كما قال تبارك وتعا  I هذه اآلية  ،أن تستغفر اهللا عز وجل ،أن تتوب ،ةالصا� ِفيُضوا
َ
ْ ِمْن ُعم3 أ ِفيُضوا
َ
ْ ِمْن ُعم3 أ ِفيُضوا
َ
ْ ِمْن ُعم3 أ ِفيُضوا
َ
ُعم3 أ

ْ اهللا3 إِن3 اهللا3 َلُفوٌر ر3ِحيمٌ  فَاَض ا?3اُس َواْستَْغِفُروا
َ
ْ اهللا3 إِن3 اهللا3 َلُفوٌر ر3ِحيمٌ َحيُْث أ فَاَض ا?3اُس َواْستَْغِفُروا
َ
ْ اهللا3 إِن3 اهللا3 َلُفوٌر ر3ِحيمٌ َحيُْث أ فَاَض ا?3اُس َواْستَْغِفُروا
َ
ْ اهللا3 إِن3 اهللا3 َلُفوٌر ر3ِحيمٌ َحيُْث أ فَاَض ا?3اُس َواْستَْغِفُروا
َ
أك´ من االستغفار أك´ من ذكر اهللا عز  }}}}َحيُْث أ
وyلك ينب× للحاج خاصة وهللا ا�مد أن أيام  ،إن ا�اج لعل اهللا جل وعال أن �تم لك �Ý ،وجل

 .وتعا  كما سيأß بيانه ،م« أيام التÞيق أن Õرص � ذكر اهللا تبارك اهللا
فَاَض {{{{بذكر اسم² من أسماء اهللا عز وجل وهما الغفور الرحيم  ختمت اآلية

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
فَاَض ُعم3 أ

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
فَاَض ُعم3 أ

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
فَاَض ُعم3 أ

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
ُعم3 أ

ْ اهللا3 إِن3  ْ اهللا3 إِن3 ا?3اُس َواْستَْغِفُروا ْ اهللا3 إِن3 ا?3اُس َواْستَْغِفُروا ْ اهللا3 إِن3 ا?3اُس َواْستَْغِفُروا اسم من أسماء اهللا عز وجل، ومع« مغفرة  ::::والغفوروالغفوروالغفوروالغفور    }}}}اهللا3 َلُفوٌر ر3ِحيمٌ اهللا3 َلُفوٌر ر3ِحيمٌ اهللا3 َلُفوٌر ر3ِحيمٌ اهللا3 َلُفوٌر ر3ِحيمٌ ا?3اُس َواْستَْغِفُروا
قال قال قال قال والغفور  ،، ويسv � عبده ويتجاوز عن ما وقع فيه من أخطاءسvها وا|جاوز عنهاسvها وا|جاوز عنهاسvها وا|جاوز عنهاسvها وا|جاوز عنها: اyنوب

ألن بناء اbفعول للمبالغة منها � وزن فعول، وغفور �  ،هو اyي يك´ اbغفرة ::::أهل اللغة الغفورأهل اللغة الغفورأهل اللغة الغفورأهل اللغة الغفور
  .àوب، و¿ تدل � اbبالغةوزن فعول مثل قول صبور و

وá من صفات اهللا سبحانه وتعا  ومن أسمائه عز وجل، ور ته وسعت ¤  الر ة: االسم اا¬االسم اا¬االسم اا¬االسم اا¬
أنزل منها جزءا واحدا يvاحم به  ،£ء، ور ته سبحانه سبقت غضبه، وجعل اهللا الر ة مائة جزء

 ��وأبÙ عنده سبحانه وتعا   ،وترفع اÖابة حافرها عن صغ�ها ،فتعطف األم � وÖها ،ا®الئق
فهو سبحانه وتعا  غفور رحيم، أعود مرة أخرى وأقول أن ختام  ،ها من يشاء من عبادهبر ة يرحم 

وا?l صq اهللا  ،و�كثار من ذكر اهللا ،وفيها ذكر اهللا سبحانه وتعا  ،ا�ج اbبيت بم« °ال التÞيق
وهدى ا?l صq اهللا عليه  )أيام التÞيق أيام أكل وâب وذكر هللا عز وجلأيام التÞيق أيام أكل وâب وذكر هللا عز وجلأيام التÞيق أيام أكل وâب وذكر هللا عز وجلأيام التÞيق أيام أكل وâب وذكر هللا عز وجل(: قولعليه وسلم ي

Ïذلك ا°وم يوم ا?حر وهو يوم ا�ج األك I وسلم،  Ïاهللا عليه وسلم يوم ا�ج األك qص l?ه اÂف
هو يوم هو يوم هو يوم هو يوم (: وسأل عã ر� اهللا عنه ا?l صq اهللا عليه وسلم عن يوم ا�ج األكÏ فقال ،هو يوم ا?حر

 .و�ذا فÂ القرآن بالسنة فال معدل عنه بعد ذلك )ا?حرا?حرا?حرا?حر
ثم حلق  ،ثم �ر هديه ،رå عليه الصالة والسالم fرة العقبة بسبع حصيات I ذلك ا°وماbهم 
� الvتيب أو مقدم بعضها �  ،ثم طاف با�يت، وأعمال ا�ج I ذلك ا°وم � ا|يس� ،رأسه

 :?l صq اهللا عليه وسلم عن £ فعل ç ذلك ا°وم قدم أو أخر إال وقالسئل ا بعض ال حرج، ما
 ،ال حرج عليه I ذلك ،أو حلق قبل أن يطوف ،لو أن اإلنسان طاف قبل أن يرèف، )افعل وال حرجافعل وال حرجافعل وال حرجافعل وال حرج(

  .هناك Zلل ناقص وZلل xمل :والعلماء I ذلك يقولون إن ا|حلل � ذلك نوع²



    ،،،،وا�لق أو ا|قص�وا�لق أو ا|قص�وا�لق أو ا|قص�وا�لق أو ا|قص�    ،،،،¿ رf èرة العقبة¿ رf èرة العقبة¿ رf èرة العقبة¿ رf èرة العقبة واالثةواالثةواالثةواالثة    ،،،،ثن² من ثالثةثن² من ثالثةثن² من ثالثةثن² من ثالثةأن يفعل اأن يفعل اأن يفعل اأن يفعل ا :ا|حلل ا?اقصا|حلل ا?اقصا|حلل ا?اقصا|حلل ا?اقص
وا|حلل  ،إذا فعل اثن² من ثالثة فقد Zلل ا|حلل األول    ويسg ا|حلل األولويسg ا|حلل األولويسg ا|حلل األولويسg ا|حلل األول، ، ، ، والطواف با�يتوالطواف با�يتوالطواف با�يتوالطواف با�يت

  .يلبس اbخيط ويقلم أظافره أو يتطيب � السعة ،األول Õل � ¤ £ء ما عدا النساء
 .Õل أن يفعل ¤ £ء وéوز أن يأß أهله اا¬، االثة �ها حل ا|حلل إذا فعل ::::wملwملwملwملوا|حلل الوا|حلل الوا|حلل الوا|حلل ال

بيت °اê التÞيق، وا?l صq اهللا عليه وسلم بات بم« °اê التÞيق وهو يبÙ ا�اج I م« يو
يبيت ا�اج °لة ا�ادي عÞ و°لة  ،،،،عند العلماء أنه واجب من واجبات ا�جعند العلماء أنه واجب من واجبات ا�جعند العلماء أنه واجب من واجبات ا�جعند العلماء أنه واجب من واجبات ا�جكما هو معروف 

Þف اا¬ عëن متعجال ينx إذا، Þذلك ا°وم بذكر  و ،و�ذا تأخر بات °لة االث ع I يشتغل
والرè ينتì إ   ،اهللا عز وجل وتالوة القرآن وباإلكثار من الصالة � ا?l صq اهللا عليه وسلم

 .وéوز أن يرI è الليل لضيق أو ®وف الزحام أو غ� ذلك ،غروب الشمس I ذلك ا°وم
ذهب إ  ا�مرة األوÁ ورماها بسبع حصيات يكÏ مع  ،ت يوم ا�ادي عÞ فإذا زالت الشمسيبي

كما جاء I حديث عبد اهللا بن مسعود ر� اهللا عنه هذا  ،¤ حصاة ثم يتقدم ويدعو اهللا عز وجل
ثم يذهب إ  ا�مرة الوسطى ويرمها بسبع حصايات يكÏ مع  ،مقام من أنزلت عليه سورة ا�قرة

ثم يذهب إ  fرة العقبة ويرميها بسبع حصيات وال  ،حصاة ثم يتقدم ويدعو اهللا سبحانه وتعا  ¤
وéوز أن يرI è الليل إذا  ،والرè يستمر من الزوال إ  غروب الشمس ،ويبI Ù م« ،د�ء بعدها

I م« °لة ويبيت °لة اا¬ عÞ أيضا فإذا بات  ،خاف مشقة أو زحاما أو تعبا فال حرج عليه
يرميها بسبع حصيات ا�مرة األوÁ ثم الوسطى  ،اا¬ عÞ وزالت الشمس يبدأ بالرè بعد الزوال

Þا°وم ا�ادي ع I وهذا هو ، إذا رغب ا|عجل فهذا � ،ثم العقبة كما فعل Ùو�ذا رغب أن يب
Þاهللا عليه وسلم أنه تأخر إ  ا°وم االث ع qص l?األفضل وسنة ا. 

 


